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O

As Borboletas
Em uma pequena cidade, havia uma menina que
amava borboletas, sempre que uma borboleta
pousava em uma ﬂor do jardim de sua casa, ela
suspirava e dizia
- Como eu queria ter uma borboleta...
No outro dia sua mãe chegou em casa com uma
caixa de papelão fechada
- Mãe para que essa caixa?
- Vá para seu quarto, feche as janelas, a porta, e abra
essa caixa devagar.
Ela fez tudo igual sua mãe disse, quando abriu a
caixa saiu umas 50 borboletas da caixa, ela ﬁcou
muito feliz, desceu as escadas e foi dar um abraço na
sua mãe, ela esqueceu a porta do quarto aberta e de
repente a casa toda estava coberta de borboletas
azuis, vermelhas, amarelas, rosas, laranjas e mais um
monte de cores! Enquanto elas tentavam botar as 50
borboletas de volta na caixa , seu pai chegou em casa,
no mesmo segundo que ele abriu a porta, todas
borboletas se espalharam pela cidade.

Por onde as borboletas iam passando, as pessoas
iam ﬁcando cada vez mais felizes e indo atras das
borboletas.
A menina ﬁcou muito triste por perder as
borboletas que sua mãe havia lhe dado, então foi ao
único lugar que a alegrava, O Museu De História
Natural.
Chegando lá ela foi direto a sessão de borboletas,
onde tinha mais de 1.000 espécies de borboletas
existentes no mundo.
Eu que escrevi esse texto,tirei nota 10!
❤

Casa Nova
Quando cheguei em casa meu pai me disse
- Filha nós vamos nos mudar!
- Serio pai!
- Sim, o caminhão de mudança vai vir pegar nossas
coisas amanhã de manhã.
- OK pai, vou ir arrumar minhas coisas
- Não vai ﬁcar para o lanche?
- Hoje não pai!
Eu disse subindo as escadas para o seu quarto
estava muito animada!!!!!!
- Vou levar os meus quadros de borboletas, essa
cadeira velha ﬁca, esse globo de neve com glitter
vai..........
Quando eu cheguei na nova casa, eu achei linda!
Ela era enorme, tinha paredes beges e uma escada
em espiral!

Subi rapidamente para ver meu quarto, eram muitos
cômodos, eu sabia que podia escolher qualquer um,
pois não tinha nenhum irmão nem irmã para dividir
os cômodos....
Depois de ver 7 quartos diferentes, eu encontrei o
quarto perfeito! Ele tinha paredes rochas com papel
de parede com borboletas lilazes, tinha uma estante
branca e uma janela com uma vista linda!
Depois que coloquei minhas coisas lá, o quarto ﬁcou
lindo!
Eu ajudei meus pais à redecorarem a casa.
Ficou maravilhosa!
Estava louca pra mostrar pra Cecê, minha melhor
amiga
❤

O Aniversário
Sábado já era meu aniversario, estava muito feliz, ia
convidar todo mundo, até o John, eu gosto dele...
O convite dizia assim:

Iria ser demais, talvez eu até perderia a vergonha e
falaria com ele!!!

A festa foi demais, como eu imaginava!!!
Quando eu fui falar com o John, ele estava
conversando em um canto com a Carla... Cheguei um
pouco mais perto, quando estava quase chegando lá a
Carla me olhou e puxou ele e o beijou... Eu corri para
meu quarto e a Cecê me seguiu dizendo para mim não
chorar mas eu não ouvi ela e tranquei a porta do
quarto e comecei a chorar...
❤

Primeiro Dia De Aula
Hoje era o primeiro dia de aula, eu estava ansiosa para
ver os meus colegas. Havia um boato dizendo que toda
a escola foi reformada, recém era 5:48 da manhã,
tinha acordado muito tempo antes do horário.
Agora já é 6:30, falta uma hora para as aulas
começarem, eu tomei o café da manhã era panquecas
com suco de laranja, não gostava de laranja, mas nem
liguei pois sabia que ia demorar mais ainda para fazer
um suco novo,demorou um pouco para escolher a
roupa
- Essa não..... Uh boa idéia Soﬁa!
Minha mãe chegou no quarto
- Filha você está conversando sozinha?
- Não mãe, não sou louca
- A que bom que não tenho uma ﬁlha louca!
Nós ﬁcamos rindo, depois sua mãe me ajudou a
escolher a roupa, foram muitas combinações até que
chegamos a conclusão!!

PERFEITA!!!!!!!
Quando cheguei na escola vi Cecê
- Oi Cecê!
- Oi Soﬁa!
- Já estou com saudade das ferias...!
- Eu também!!

- Sinto muito pelo John amiga...
- Não tem problema... Fui eu que convidei aquela
iditota
O sinal nos interrompeu mas felizmente era aula de
ciências!!!!!!!
Adoro ciências, foi uma ótima aula....
Depois tivemos aula de inglês, como era o 1º dia de
aula, as aulas foram super divertidas!
Na aula de inglês tvemos aula livre, foi no pátio!
Depois teve educação física os uniformes desse ano
eram muito melhores do que os do ano passado, os
das meninas eram roxos, e o dos meninos eram azuis.
❤

A Presidente
Todos os anos escolhem um presidente para os
corredores e um para o recreio.
Esse ano eu me elegi a presidente do recreio!
Estou concorrendo com o Lucas, ele é o capitão do
time de futebol da escola.
Hoje no debate eu falei
- Se eu for presidente vou aumentar o recreio para 30
minutos, vou reformar os bebedouros e banheiros, vou
diminuir os preços da cantina, vou tocar musicas no
recreio cada um escolhe uma musica no dia!
Então ele dise
- PIZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Todos aplaudiram...
QUE DROGA, porque eu não pensei nisso, tão simples,
simplesmente piza , só piza.....
ODEIO PIZA!

Depois tivemos mais uns 5 debates no dia, aplaudiram
para mim todas as vezes!
Da que a 2 dias vão sair os resultados...
❤

Escola Interna
Hoje a diretora passou de classe em classe para
entregar um bilhete dizendo:
Prezados pais ou responsáveis,
Com grande prazer a escola gostaria de apresentar o
mais novo método de ensino e lazer ao estudante,
dando a ele aulas internas.
As aulas internas começam em Julho (mês que vem)
os alunos teram direito a um colega de quarto,
um armário com 8 portas, um beliche e um quarto 7
por 5 (metros), incluindo uma cozinha e banheiro.
Os alunos deverão trazer seus pertences e roupas ate
dia 6/7
DIRETORIA
Eu combinei de ﬁcar com a Cecê, depois que a diretora
saiu a professora explicou que nós podemos pintar os
nossos quartos, mas que iria ser com o nosso
dinheiro, nós poderíamos decorar o quarto como nós
quisermos só que se acontecesse um

problema, a diretoria não iria nos ajudar.
Eu estou muito ansiosa para morar com a Cecê, mas
estou com medo de ﬁcar com muita saudade dos
meus pais, só vamos visitar eles domingo.
❤

Os Resultados
Hoje de manhã saíram os resultados, eles mandaram
por e-mail em vez de só dizer VOCE GANHOU!!
dizia assim
com 40% dos votos Lucas
com 60% dos votos Sophia
_______________________
EU GANHEI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Viva, mas agora preciso de ajudantes para me
ajudarem com as reformas e com os preços, igual eu
prometi, porque eu não sou mentirosa!
Eu sei quem pode me ajudar nisso...
~Cecilia, perfeita para lidar com pessoas insatisfeitas
CATEGORIA: Melhor Amiga
~Rafael, perfeito para arrumar o banheiro masculino
(aﬁnal eu que não entro la!)
CATEGORIA: Melhor Amigo

Quando eu fui falar para eles se eles queriam me
ajudar, eles disseram
-SIMMMMM!!!!!! Claro que agente quer!
Depois eles foram na minha casa e ﬁcamos a noite
toda resolvendo como iria ser os banheiros e as placas
de feminino e masculino...
Chegamos a esse resultado

FEMININO

MASCULINO
Amanhã nós vamos na casa do Rafa para ver como vão
ser os banheiros, e antes da aula vamos ir fazer as
plaquinhas num lugar que a Cecê conhece que faz as
plaquinhas mais baratas!

Popular?
Parece que agora que eu virei presidente do recreio,
ﬁquei mais popular, eu não quero ser popular e andar
com aquelas garotas loiras que tem cachorrinhos
muito pequenos que cabem numa bolsa, nem ser a
queridinha dos professores e muito menos que
tenham uns mil garotos querendo namorar comigo!
Eu preﬁro andar com meus amigos, ter um Pugh, ser
a mesma aluna que sempre fui e não me meter com
garotos, a não ser o Rafa, e ele é só meu amigo!
melhor amigo!
Hoje no recreio tivemos 30 minutos de recreio, igual
eu prometi, e , as G.L ( garotas loiras) ﬁcaram me
perseguindo e dizendo
- Sério que esses são seus amigos?Nós esperávamos
mais de uma Presidente?!
- CALEM ESSAS BOCAS CHEIAS DE GLOSS!!!!!!!!!
- Ai, GROSSA! Hunf, vamos meninas!
Então ela estrala os dedos sai e as outras G.L vão
atrás dela.
❤

Monitor do Corredor
Eu tenho que escolher um novo monitor do corredor
para o recreio, ja que o ultimo saiu da escola por
causa do lance de ESCOLA INTERNA. Eu posso
escolher qualquer um que se eleja para isso, ou
simplesmente fazer um debate para os alunos
escolherem quem eles querem que cuidem do
corredor, NAO!
Eu não vou fazer isso porque sei que
1. Vão escolher a pessoa mais gente boa, porque
sabem que ela vai deixar fazer o que quiserem!
2. Vão escolher alguém que não ligue para nada, para
a pessoa não perceber o que ela esta fazendo!
Então escolhi o Eduard, ele não gosta de pessoas, só
dos seus joguinhos de RPG!
Ele vai fazer o que eu pedir, porque ele esta a ﬁm de
mim!

Não, eu não estou me aproveitando do seu amor!
ta....... só um pouquinho......TA EU TO SIM!.........
Mas é por uma boa causa, e eu sei que pelo menos ele
não vai pixar as paredes do corredor só porque é ele
que manda, igual ao Jerry, que fez isso a 2 anos e foi
expulso, ele pixou a cara da diretora com corpo de
mula......
HI HI HI HI HI...
❤

Mais Ainda
Ultimamente todos tem dito que estou sendo uma
ótima presidente do recreio, então me elegeram
presidente da escola (mas é obvio que eu não posso
demitir as diretoras e nem fazer coisas erradas ), sem
eu pedir, como TODOS concordaram ninguém esta
concorrendo comigo, agora sou presidente MAIS
AINDA!!!!!!!
Isso quer dizer que eu posso mudar os períodos, tipo
para botar educação física todos os dias ate ﬁz um
novo horário, mas nunca achei que ia usa-lo!
❤

O Primeiro Dia
AI MEU DEUS!!!!!
Amanhã é o dia em que vou morar na escola com a
minha melhor amiga e ao lado do meu melhor amigo!
Estamos muito ansiosas para morarmos juntas, a
Cecê ja separou seus enfeites de quarto mais bonitos,
e eu também, ela ja separou suas roupas favoritas, e
eu também, ela ja tirou uma foto em família
e imprimiu, e eu também, ela esta ansiosa, e eu
também!!!!!!
Nós ja combinamos que o nosso quarto vai ser lilás, o
beliche azul-céu e a cozinha rosa bebe e compramos
tintas e pincéis para pintarmos as coisas!
Eu nem acredito nisso!
Uns 50 alunos sairam da escola por causa desse lance
de dormir longe dos pais, então a diretora disse
que vai aumentar os quartos!
Meus pais nem deixam eu fritar um ovo, não sei como
eles deixaram eu ir morar com a Cecê?!

Tudo que tinha no meu quarto eram decorações e
livros, quando eu entrei nele estava vazio, apenas uma
cama e uma estante vazia.....
❤

18
Hoje quando eu e a Cecê chegamos na escola cada
uma com 2 malas cheias de roupas,3 mochilas
com decorações e 4 sacolas com tintas e pincéis,
todos ﬁcaram nos olhando....
Mas não tem problema porque nos estávamos bem!
Quando a diretora abriu a porta da escola dei um beijo
nos meus pais e minha mãe disse:
- Filha não esquece de.....
Eu interrompi ela
- De não desligar o celular, eu ja sei mãe
- Eu te amo
- Eu também amo vocês....
Depois que eles foram embora eu e a Cecê entramos
para a chamada
- ..... Sophia e Cecília?
- Aqui !
- E aqui também !
- Seu quarto é no ﬁnal do corredor, número 18.

Ela nos entregou uma chave que estava com o numero
18 pintado de marcador de texto amarelo num papel
colado na chave, ela era prateada!
Nosso quarto era no 2º andar.
Quando entramos la ele era gigante!
Tinha paredes cinzas e nenhum móvel alem do
beliche, do fogão e da pia, chegamos e ja colocamos
nossos aventais e começamos a pintar, como o cheiro
da tinta era muito forte fomos dormir no quarto da
Julia e da Caroline, que ﬁcava ao lado do nosso quarto,
elas eram muito gentis, levamos os colchões que
estavam no beliche e colocamos no chão do quarto
delas.
Me acordei de madrugada com uma mensagem...

SERIO MãE!!!!!!!!!
Eu nunca esperaria isso de você...... MENTIRA!!!

Eu acordei a Cecê, nós pegamos os colchões e saímos,
deixamos um bilhete dizendo
___________________________________
OBRIGADA, NóS SAIMOS CEDO PARA
VER SE A TINTA Já SECOU!❤
BEIJOS,CECE E SOPHIA
___________________________________
A tinta já avia secado, então colocamos os moveis nos
lugares certos e pronto o quarto ﬁcou lindo!
No outro dia quando acordei a Cecê já havia acordado
eu fui para a cozinha beber água e tinha uma maquina
de refrigerante lá...
- CECILIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
VEM AQUI AGORAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ela chegou com uma escova de dentes na boca
- Be boi, beu bava esbobando os bente!
- O QUE ISSO FAZ AQUIII!!!!!!!!!!!!!!
- Ah, eu combrei bela interbet!
- E COMO CHEGOU TãO RAPIDO!?

- Eles bem nobos betodos be entreba!
Eu percebi que não seria fácil morar com ela, foi por
isso que os pais dela deixaram ela morar aqui numa
boa!...
❤

Ir as Compras!!
Hoje cedo a diretora anunciou que nós deveríamos
pegar 200 reais que iríamos ao mercado e ao
SHOPPING!!
No mercado eu e a Cecê dividimos as tarefas, eu
compra comida, detergente, esponja, luva de lavar
louça e panelas, ela comprava doces, revistas de
moda, maquiagens, escova de cabelo e outras
bobagens.....
No shopping dedicamos todo o tempo para comprar
moveis, uma TV e ROUPAS!!! VIVA!!!
Eu não fazia a mínima ideia que podíamos comprar
coisas com a escola...
Mandei uma mensagem para minha mãe dizendo para
ela vir ao shopping e nos encontrar na frente
do McDonalds, ela chegou em menos de 5 minutos, e
ela trouxe 500 reais para mim e um saco de Marsh
Mellows para a Cecê.
Ficamos conversando por um tempo, depois ela
chamou um Taxi para nos levar para a escola!
❤

Animais de Estimação?!
Hoje de tarde a diretora disse que poderíamos ter 1
animal de estimação, com a condição que seja
pequeno, que seja domesticado e não cause nenhum
tipo de ferimento em alguém, como.... MORDER!
- Cecília eu quero um Boo! E você não vai me fazer
mudar de ideia!
- Tudo bem eu também quero mas o que é um Boo?
Então eu mostrei uma foto para ela, os seus
olhos começaram a brilhar e ela disse quase
chorando
- Essa é a coisa mais fofa que eu já vi, onde que ﬁca o
pet shop mais próximo?
De repente eu ﬁquei igual a ela
- Fica a 2 quadras daqui.
- Vou avisar para diretora que vamos ir comprar um
boo!

Nós fomos ate a loja e......

Nós vamos buscar o nosso boo amanhã, porque as
moças do pet shop vão domesticar ele para nos!
❤

Ele Chegou!
Hoje de tarde eu e a Cecê vamos ir buscar o Caca, que
é apelido de Cabeça, esse nome é horrível!
Maa a Cecília insiste que esse nome é ''PERFEITO''
para um cachorro cabeçudo, eu queria que fosse
Caramelo, Jupi, Poppy ou Mary, mas não, ''esses
nomes são ridículos!"
São melhores que CABEÇA!!!!!!!

Isso não merece ser chamado de CABEÇA!!!

Nós já fomos buscar a Caca, já faz umas duas horas e
demos um banho nele ela ﬁcou bem bonitinha, nós
usamos o secador para ela secar mais rápido!
Agora ela tem um novo lar!
❤

Cade o Rafa?
Hoje pasei uma mensagem pro Rafa, para saber
porque ele anda tão sumido:
- Eu não estou sumido, eu só fui viajar para o
Chile,vou ﬁcar 1 mês aqui! Quais são as novidades?
- Agora nós moramos na escola, 50 alunos saíram por
causa disso, eu e a Cecê moramos juntas, você vai ser
nosso vizinho, eu comprei um boo que se chama
cabeça, virei presidente da escola, tem uma maquina
de refrigerante no meu quarto, nós fomos fazer
compras com a diretora, a Cecê ﬁca tirando fotos do
Cabeça com fantasia e tem um novo monitor do
corredor! E quais são as suas noticias!?
- NENHUMA!⚇! BUAAAAAA!!!!!!!
❤

Apaixonada?
Hoje de madrugada eu fui ao banheiro, ao lado da
porta do banheiro feminino tem uma maquina de
refrigerante, o John estava apoido nela
- E ai Sophia?
- Oi.
- Como você està bonita hoje!!!
- Obrigada....você tambem John
- Que tal nòs sairmos agora!
- Mas eu to de pijama, e você tambem!
- Tanto faz, niguem esta acordado agora!
Então fomos ate a praça, não tinha ninguem la!!!
Nòs estávamos calados, ate que eu disse
- A noite está linda...
- Como você Sophia...
Fiquei calada, depois de um tempo eu perguntei
- Qual é o número do seu quarto?
- 17

- Nós somos vizinhos!
Ficamos conversando até as 5:00 da manhã!
❤

O que?
- O que você disse Sophia?!
Disse a Cecê irritada e surpresa
- Eu disse que eu tenho um namorado!
- QUEM??
- O John!
- Mas ele é nosso vizinho!
- Tanto faz!
Eu e a Cecê ﬁcamos discutindo por horas, até que ela
aceitou numa boa..... Mas nem eu acredito nisso?Isso
é tão incrível! Hoje nós almoçamos juntos.
No outro dia já era Valentine's Day ( dia dos
namorados ) e o Rafa me mandou umas 5 mensagens,
mas eu nem li, porque eu estava com o John, ele podia
não se sentir muito bem comigo lendo mensagens de
outro garoto, namorados são assim, quando cheguei
no quarto eu vi as mensagem elas eram assim:

Tadinho, eu meio que ﬁquei com pena dele, mas
depois disso ele nunca mais me mandou uma

mensagem, mas eu ainda queria ser amiga dele…
A Cecê disse que isso vai passar que já aconteceu com
ela.
- Mas, Cecê, você nunca teve um namorado?!
- Eu sei, mas aconteceu de um jeito diferente, lembra
daquele trabalho de Geograﬁa?
- Ah, sim... Aquele que tu foi com o Jeremias?
- Sim, e o Rafa queria ir comigo...
- Mas quanto tempo ele ﬁcou sem falar com você?
- Ah, uns 2 meses...
- 2 MESES? Só por causa disso, imagina com esse
fora que eu dei nele?!
- Deixa eu ver.....
Ai eu mostrei para ela as mensagens
- Ai meu Deus, ele nunca mais vai falar com você! Ele
e o John são melhores amigos!
Eu sai correndo para o quarto do John
- Oi Joh
- Oi Sophi, qual é o problema?

- Sabe o Rafael?
- Sim...
- Ele me pediu em...
- Em o que Sophi?
- Namorar....
- O QUE?
- Ele me pediu em namoro....
- Eu não acredito, ele sempre foi meu melhor amigo...
Disse ele pegando o celular para ligar pro Rafa. Ele
botou no viva voz...
- Alo?
- Alo, aqui é o Rafa... Quem fala?
- Oi, é o John, quer me contar alguma coisa? Sobre a
Shopia?
- Não, por que?
Disse ele gaguejando
- Por nada não, só por que eu ouvi que você ta
namorando a Sophia?

- Não cara, eu não to.... Só tentei.....
- Ainda bem!
- Porque?
- Por que ela é MINHA NAMORADA!!!
O Rafa desligou....
- Porque você fez isso, Joh?
- Eu não sei.....
Ele disse abaixando a cabeça, eu dei um abraço nele...
- Não precisava fazer isso...
- Mas, você é minha primeira namorada e eu ﬁquei
com medo de te perder...
Awn... QUE FOFO! Eu dei outro abraço nele, e, desta
vez ele deu também!
❤

A Briga....
Quando entrei no meu quarto percebi que tinha uma
cartinha.
Eu li a carta e fui correndo ao quarto do John
- Ai amor que linda a carta que tu me mandou!!
- Carta?
- Sim falando que me ama e tal olha
______________________________
EU TE AMO, VOCE ME COMPLETA
QUERIA TEU ABRAÇO
______________________________
- Sophia não foi eu que escrevi isto
- Então foi o...o...
- Quem Sophi?
- O Rafa!
- A não amor, assim eu arrebento a cara dele!

O John saiu correndo atras do Rafa eu corri para
alcançar ele e segurei ele falando:
- Calma amor vocês não podem brigar por causa
minha vocês sempre foram melhores amigos!
- Me solta Sophia, se ele sabe que namoramos...
Ele gritou ﬁquei ate assustada ele falou com uma voz
fria e gritando,eu sai daquele quarto o John me grita:
- Espera eu fui muito groso com você...
- Sim John não fala mais comigo...
- Mas Sophia o Rafa manda uma carta e você quer que
eu ﬁque como feliz?
- Não John mas não precisa gritar comigo e partir
para violência!...
Eu sai bem quieta porta do meu quarto encontro o
Rafa ele sai antes de eu ir falar com ele... Eu gritei
- Rafa!
- Sophia preciso ir
- Espera foi você que me mandou a carta?
- Que carta?

Você sabe Rafa foi você?
- Sim foi eu por favor não briga comigo
- Ta bem Rafa
Eu entrei ao quarto deitei na minha cama e dormi.
❤
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Desculpa?
De novo...Um bilhetinho em baixo da minha porta, foi
a Cecê que encontrou, ela quis ler, mas eu disse não,
ele estava meio babado...
- Cabeça!?
Ele me olhou com um olhar tão fofo, mas tão fofo que
nem dava para brigar com ele!
No bilhete dizia assim
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
ME DESCULA, EU FUI GROSSO DE MAIS CONTIGO,
EU AINDA TE AMO, Só ESTAVA BRABO COM O RAFA!
EU TE AMO
COM MUITO AMOR, JOHN!
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Ele era cheio de corações, foi tão fofo que não tinha
como dizer não desculpo!
Eu fui ate o quarto 17, que é o quarto do John, e disse
ja entrando la!
- Desculpo sim meu amor!!

Ele estava muito quieto, olhando para janela,
pensativo...
- O que foi amori?
- Nada amor...
- Você sabe que pode me contar tudo...
- Nada, só o Rafa, ele não fala mais comigo, não
responde as minhas mensagens...
- Ai meus Deus!
- Que foi?
Eu disse chorando, havia monte de lagrimas sobre
meu rosto
- Eu estraguei tudo, me desculpa!!
Eu tentei passar pela porta do quarto do John mas ele
me segurou pelo braço
- Você não estragou tudo!....
- Estraguei sim, eu sou uma péssima namorada!
Ele não me deixava ir embora!!!
- Você não é uma péssima namorada! Você é a minha
namorada!

Eu sabia que aquele momento estava sendo muito
romântico, mas estraguei tudo e sai correndo do
quarto dele e entrei direto no meu quarto. A Cecê
estava deitada na parte de cima do beliche escutando
musica
- Pra que essa presa amiga?!
- Eu estraguei TUDO!!!!
- Como assim?
- Depois eu te conto!
Eu disse enquanto trancava a porta para o John não
entrar!
- Sophia abre essa porta! Você não estragou NADA!!
- Estraguei sim!
- Vem aqui fora... Precisamos conversar!
Eu abri poucos centímetros da porta, para só meus
olhos aparecerem, ele estava la, mesmo estando
quieto, ele estava sentado ao lado da porta apoiando a
cabeça na parede que ﬁca ao lado do meu quarto,
olhando para porta do quarto á frente, eu disse
baixinho com uma voz suave

- John...
- Sophia por favor me escuta você não estragou
nada....
Eu abaixei a cabeça e comecei a chorar o John me
pergunta com aquela voz suave e calma dele:
- Sophia você ta chorando?
- Sim John, antes de namorarmos, tu e o Rafa eram
muito amigos,mas depois que agente começou a
namorar vocês não estão mais se falando!
- Sophia para de bobagem!!!
- John não é bobagem você sempre me entendeu mas
eu acho que dessa vez você não vai entender..
Eu falei bem baixinho com uma voz calma ele me
falou
- Sophia que tal nos esquecer tudo isso e sair para
passear?
- Esquecer tudo isso? Vai ser difícil, mas eu topo
sim!!!

No passeio encontramos um cachorrinho perdido ele
era tão fofo mas tão fofo.....
- Olha Sophia um cachorrinho!
- Eu vi John!
- Quer levar ele?
- Eu queria John... Mas já tenho um!
- Ok, vamos no McCafé
- Ta bom!
Entramos no veterinario para devolvermos o cachorro
e depois fomos tomar café!
Voltamos para a escola onde moramos e tinham
marcado um reunião urgente!!! La na sala de
reuniões!!

Eu e o John saímos correndo...Nos deparamos com o
Rafa
- Eu vou deixar vocês sozinhos ta bom John!!
- Sophia, não!
Fala o John com uma voz suave
O Rafa puxa assunto
- Como anda as coisas John?
- Mais ou menos
- Como assim?
- Depois que agente brigou....
- Assim queria pedir desculpas, eu não gosto mais da
Sophia!
- Serio?
- Sim, amigos?
- Pra sempre
Viva!! Eu corri e abrasei os dois, pois agora éramos
todos amigos!

Ate que em ﬁm eles se acertaram! Porque eles são do
mesmo quarto então... Né!!!
A moça nos falou que o cachorrinho era Menino
Agente passou no pet shop para pegarmos o
cachorrinho, o John queria muito ele!
O cachorrinho estava muito animado, não parava de
abanar o rabinho, o John queria muito que o nome
dele fosse Paçoca, mas eu falei que assim o
cachorrinho iria morrer de vergonha do nome, então
ele se chamou John Junior, ou Jj
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Quando chegamos em casa o John e o Jj estavam
muito animados para brincar e comer biscoito canino!
Sim, o John gosta de biscoito canino!
❤
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Novo Colega de Quarto ?
Hoje a diretora convocou uma reunião, dizendo que
teriamos que trocar de colegas de quarto, porque as
meninas do quarto 133 tiveram uma briga muito
feia... Dizem que uma acabou com olho roxo e a
outra.... Ninguém sabe, ela fugiu logo depois da briga,
a policía ja está á procura a uns 2 dias.....
Nós ﬁzemos um sorteio, tinha os papeis de meninas e
meninos juntos, tirei meu papel e dizia
__________________________________________
JOHN MAHONE
__________________________________________
Eu vou ﬁcar com o John!!!! Logo que tirei o nome dele,
fui correndo para contar a noticía para ele, mostrei o
papel para a diretora e ela disse
- Ótimo, vá mostrar para o John e avisar para ele não
sortear o papel, porque ele já está com você.
Ela estavá tão mau humorada, imagina! Ter que ouvir
birra das garotas que não querem ﬁcar com

garotos...
- John, corre aqui!!
- Que foi!!! Preciso ir tirar o papel do sorteio...
- Não presisa não!!
- Sophia, sério, preciso ir tirar o papel se não a bruxa
vai me dar um xingão!!!!
- Não você vai ir comigo!! Olha!!!
__________________________________________
JOHN MAHONE
__________________________________________
- SÉRIIO?? Que legal !!!
Nós fomos até a diretora para perguntar onde seria
nosso quarto e adivinha!!!???
- O quarto de vocês é o numero.....
Ela estava olhando uma pasta GIGANTE com o nome
de cada aluno
- Sophia o seu número é o 18, e o seu John, é o 23.
Vocês podem ir escolher qual quarto que vão querer
entre o 23 ou o 18...
- Obrigada diretora!

Fomos primeiro no 18, porque estava mais perto, ele
estava com as paredes pintadas e os moveis
arrumados, igual como eu e a Cecê deixamos!
- Vamos para o quarto 23?
- Mas porque John? Eu gostei deste!
- Mas ele tá todo rosa!
- Não amor!!! Só a cozinha!
- Mas ai depois agente pinta!!
- Pode ser!!!
Depois fomos até o quarto 23, ele fedia, era cinza e
marrom, NEM TINHA TV!!!!
- Ficamos com o 18!!!
- OK Sophia!!
O John foi correndo avisar a diretora que ﬁcaríamos
com o 18, antes que alguém ﬁcasse!!
De repente escutei uma voz SOMBRIA vindo da parte
escura do corredor, ﬁquei com muito medo
- Oi Sophia, lembra de mim?
Eu só conseguia pensar: '' Cade você John!!! ''

- Não tenha medo, eu não MORDOOOO!!!!!!!!!!!!!!!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH!!
Ufa, o John chega correndo, e, assustado com o meu
grito, ele grita em desespero
- SOPHIA!!!
- JOHN!!!
- O que aconteceu amor?! Você me deixou muito
preocupado!
- Eu escutei uma voz muito assustadora dizendo se eu
lembro dela e que ela não morde!!
Ele me abraçou, eu ﬁquei toda rosa!!! Mas abracei ele
de volta, aﬁnal, nós não somos mais amigos!! SOMOS
NAMORADOS!!! VIVA!!!
❤

Com Quem Fica?
O John queria sair hoje de noite!
- Mas nem pensar John!! Com aquela voz esquisita me
perseguindo!! Já não basta ontem que eu não
conseguia dormir com medo!
- Ah Sophia! Também não é assim! Eu vou estar lá
com você!
- Mas você não entende! Se aquela coisa já falava
comigo de tarde, imagina de noite?!
- OK, então agente sai amanhã?
- Ué, tu não queria sair hoje com os teus amigos?
- Sim, mas, eu não vou te deixar sozinha... Imagina se
acontece algo e eu não estou aqui para te ajudar...
- Ai amor, que fofo!! Eu saio amanhã contigo!!!
Quando ﬁcou de noite fomos assistir um ﬁlme, mas
não no cinema!
Eu não lembro o nome do ﬁlme, a historia contava
sobre uma menina que nasceu com cara de bumbum
e só um beijo de amor verdadeiro iria tirar aquele

bumbum da cara dela, e no ﬁnal do ﬁlme, nenhum
garoto queria beijar ela, mesmo sabendo que ela
ﬁcaria bonita, então ela descobre que só precisava se
olhar no espelho e dizer:
EU SOU MUITO BONITA E NINGUÉM PODE ME
DIZER SE SOU FEIA OU BONITA!!!!!
O ﬁlme era chato, quando eu falei que achava o irmão
da menina bonito o John ﬁcou brabo e desligou a TV,
ele só ligou depois que eu disse que ele era mais
bonito que o garoto!
Eu lembrei do Cabeça, ele estava com a Cecê, fui
buscar o Caca no quarto dela!
- Oi Cecê!
- Oi Sophia, quanto tempo?
- 1 dia... Eu vim buscar o Cabeça!
- Como assim '' BUSCAR O CABEÇA''??
- Ele é meu, fui eu que paguei!
- Nada a ver, eu que paguei!
- Pagou com o dinheiro que a MINHA mãe nos deu!!!
MINHA!!!

- OK!!! Eu vou juntar as coisas dele!
Eu fui atras dela e adivinha quem estava lá com ela?!
A CARLA!! Aquela barraqueira!! Eu e ela não nos
damos muito bem.....
- Olha só o que temos aqui.... Sophia!! Quanto tempo
amiga?!
- Eu não sou sua " amiga "!!
- Aé!! Lembrei, tenho tantas amiga!...
Nossa que raiva daquela garota metida!! Nós
brigamos a uns 2 anos e meio.... Eu não gosto dela!!
- Aqui Sophia! Tchau Cabeça, titia vai ﬁcar com
saudade!
- Nossa, tava louca para esse bicho asqueroso sair do
MEU quarto!
A Carla e a Cecê começaram a brigar
- SEU quarto?!
- Sim baby!! Meu quarto!!
- Que seu sua... Sua...
- Oh my good!! Vai me chamar de que??

- Bom gente vou deixar vocês sozinhas, tchau Cecê!! E
você ..... Adeus....
- Tchau Sophia!
- Adeus!!
Eu saio do quarto, antes que elas se matem!!
❤

Primeiro Encontro
Hoje o John chegou no quarto e eu estava olhando TV
- Sophia se arruma que nós vamos sair!
- Sair?
- Sim, se arruma bem bonita que vamos a um
restaurante chique!
- Mas você pegou o " PASSE " com a diretora?
O " PASSE " é um papel assinado pela diretora que
nós mostramos para o Julio, o porteiro, para
podermos sair
- OK.....
O John nunca me chama pra sair... Ele está muito
esquisito... E vamos a um restaurante CHIQUE eu
nunca vou nesses lugares assim, não sei, não me
sinto bem...
Eu não tinha muita roupa chique para ir lá, então fui a
uma loja de moda feminina que ﬁca aqui na frente da
escola!

- Olá, o que deseja?
- Tem algumas roupas em especial?
- Claro, por aqui!
Ela me levou para um canto da loja cheio de roupas,
capinhas, sapatos, maquiagens, bolsas e colares!

PER-FEI-TO!!

- Quanto custa?
- Esta em promoção deixa eu ver...
Depois de uns 10 minutos esperando a mulher ir ver o
preço....
- Pronto custa.. R$190,50
- Ta vou levar...
Cheguei na escola com uma sacola e adivinha, quem
estava ali, sentada quase na porta da escola, a Carla
- Olha depois você fala que não tem dinheiro né
Sophia...
- Olha aqui menina nunca falei dessas coisas ainda
mais para ti...
- Que pena que a Cecê gosta mais de mim.,
Quando ela falou isto respondi bem rápido a ela:
- Hum serio? Pena que eu não tive o interesse algum
de te perguntar!!
Eu sai bem de leve,chegando no meu quarto eu vejo o
John sentado no sofá da sala do quarto,comendo os
meus biscoitos preferidos....

- Ei John não era para comer..
- Calma Sophia,eu comprei mais pacotes...
- John que horas vamos sair?
- Aê né Sophia nos iriamos sair...
- Afe John sempre se esquece das coisas eu fui la
comprei roupa gastei 190 reais para eu chegar e tu
falar "aê né Sophia nos iriamos sair"
- Calma Sophia nos ainda vamos sair...
- Eu estou mais que calma John
Ficou um silencio total no quarto ate que o John saio
do quarto..
Se passou umas 3 horas e ele chega eu nem me
manifestei para perguntar aonde ele estava,ele
chegou com 4 sacolas......
- O que tem na sacola amor?
- Uma surpresinha!...
- Não to gostando disso....
- Ah, se você não ta gostando eu devolvo la na loja...
- Não, não é isso, é você cheio de surpresas!!!

- Ok quer que eu te mostre?
- SIM SIM EU QUERO MUITO!!!!
- Nana-nina-não!!
- Mas... Mas.... Tudo bem!
- Nós saímos as 20:00 horas!!
Já eram 19:13 eu tinha que ir correndo para me
arrumar!! Eu estava muito ansiosa, porque tipo é
nosso PRIMEIRO ENCONTRO!! Na verdade não é o
primeiro, já deve ser o 5º, sei lá, porque nós já saímos
varias vezes, mas esse é o primeiro que não saímos de
de pijama para ir no McDonald's!!!
Esse encontro vai ser tão romântico....
❤

Beijo?
Pouco antes do encontro eu estava em PÂNICO!!!! O
John ﬁcava me apresando e dizendo que iríamos nos
atrasar e que a reserva do restaurante iria acabar...
- John só falta a maquiagem!
- Ok mas vai rápido se não...
Eu enterrompi ele
- Já sei, vamos nós atrasar e a reserva do restaurante
vai acabar! Já sou uma MULHER, John, uma
MULHER!!
- Uma mulher que demora um século para fazer a
maquiagem!!
- Mas que abuso John!! Hunf!
- Tá, foi mal amor.... Mas estou super nervoso para
nosso 5º e 1º encontro!!
- Só falta o batom!
- Não ﬁca muito bonita, se não todos rapazes vão
olhar para você!! E você é MINHA namorada!
- Aí amor!!... Como você é engraçadinho!!!!!

Quando chegamos no restaurante, estavam toda as
mulheres com vestidos de peles de animas e bolsas
de couro valendo 1.000.000 de reais, eu me senti
estranha, só eu estava vestida, como, como UMA
PESSOA NORMAL!!!
Eu sussurrei para o John...
- John tem certeza que foi esse o restaurante que você
reservou?
- Não liga, pra elas, são todas exibidas!
- John você tá falando alto demais!! Ta todo mundo
olhando!
- Já sei porque tá todo mundo olhando...
Ele gritou muito alto para todo mundo ouvir, e eu,
ﬁquei toda vermelha!!!
- EI RAPAZES, ELA É MINHA NAMORADA!!! TIREM
ESSES OLHOS SUJOS DELA!!!
Eu puxo ele rapidamente para uma mesa que estava
com uma plaquinha dizendo
RESERVADO PARA JOHN MAHONE.

Agente sentou na mesa e um rapaz chegou já falando
- Oi você é a Sophia?
O John me olhou com uma cara tipo quem é este dai?
Eu respondi ao rapaz:
- Se for a Sophia eu mesma é eu, mas da onde me
conhece?
- Ja fomos colegas na infância eu tinha te beijado não
lembra?
O John tava tomando o suco mas quando o rapaz falou
em infância, beijo ele arregaçou os olhos e falou
- Se você não esta vendo eu e a Sophia estamos em
um encontro!!
Quando o John falou o menino apenas saiu do
restaurante!!
- Quem é este Sophia?
- Vamos na praçinha...
Alternar entre páginas
71/72
Página Anterior

Próxima página

Saindo do restaurante eu e o John fomos ate uma
pracinha para nos sentar e conversar em ar livre
- Ele é o Alex, foi meu colega até a 5ª serie... Só somos
amigos
- Mas vocês foram... Namorados?...
- Não...
- Fala a verdade
- Sim...
- Eu não estou brabo, eu não estou brabo, eu não
estou brabo....!
- Amor... Não durou nem um ano...
- Então foi quanto tempo Sophia!!!???
- Só 12 meses...
- 12 !? Isso é muito mais do que AGENTE namorou!
Eu comecei a chorar...
- Porque você ta gritando comigo?...
- Não Amor, desculpa...
- Mas eu falei que ele é só meu amigo.....

- Desculpa Sophia... Eu te amo
- Eu... Eu... Também
Nós ﬁcamos abraçados por um tempo, enquanto eu
pensava:
" Que saco, porque o idiota do Alex foi vir falar comigo,
justo no meu encontro, quando um cara legal quer
namorar comigo ele tem que estragar TUDO!!! Em
todos os meus encontros com caras legais, ele
sempre está lá, me observando e pensando num plano
para estragar TUDO!!! "
- Verdade Sophia?...
- Verdade o que??
Aí meu Deus, eu pensei alto!!!
- O que você acabou de falar, sobre caras legais e
encontros...
- Aí meu Deus você escutou tudo?
- Sim, e agora eu te entendo....
- Que bom amor, que bom...
❤

Trancada?
Eu estava no mercado, porque o John esqueceu de
comprar leite, se ele quer que eu faça um bolo porque
ele não compra o leite?
Domingo era o aniversário dele e eu esqueci de fazer o
bolo, agora tenho que fazer HOJE!! Ele quer bolo de
chocolate com morango e baunilha
Quando eu cheguei no meu quarto tive uma
surpresa!!! Estava lá, deitada na cama do John
- PORQUE VOCÊ ESTÁ NO MEU QUARTO!!!???
- O mundo não é seu querida!
- Não é mesmo, mas este quarto é meu e do John!!
- Quem é John, mesmo
- Meu NAMORADO!!!
- Ata, já namorei!
- O QUE??
- Já namorei ele, mas ele beijava mal... Aposto que
você ainda nem beijou ele, quantos tempo vocês tem?

- Nós temos 5 meses... Mas porque eu to falando isso
pra você?
- 5 e ainda não se beijaram!
- Quem disse que ainda não?
- Ta tatuado na tua testa querida! Agente ainda nem
namorava e já tínhamos nos beijado! Depois que
começamos a namorar!
Nossa como eu odeio a Carla ela é barraqueira, chata,
sem vergonha, mal-educada e bagaceira
- SAI DO MEU QUARTO AGORA!!!!
Ela foi caminhando direto a porta, ela pegou a chave e
saio
- LARGA ESSA CHAVE!!
- Não!!
Ela trancou a porta por fora comigo dentro!! E para
ajudar, o John tinha ido jogar bola com os amigos!!
QUE DROGA!!
Eu ia ﬁcar lá dentro por horas, pensei em
Pular a janela, mas eu ia me machucar caindo
do 2º andar

Quebrar a porta, mas iria sair caro para
arrumar
Bater muito na porta para alguém ouvir, mas
estavam quase todo mundo jogando bola ou no
shopping
Fazer o bolo, mas.. Mas..... É, eu posso fazer o
bolo!!!
Eu iria precisar de...
Ovo - Ok
Chocolate em pó - Ok
Farinha - Ok
Leite - Ok!
Pronto, agora é só eu achar o meu avental e a
batedeira!
Se passou uma hora e o bolo ﬁcou pronto! Eu achei
ele meio sem graça sem nada, então eu vi na internet
uma receita de glacê e botei no bolo! Ficou lindo eu
acho que o John vai gosta, eu ﬁz com a cor favorita
dele, AZUL!!

Ele vai gostar só ﬁcou um pouco feminino!!
Depois de 3 horas e meia, um bilhetinho atravessa por
baixo da porta, não era do John, nem da Cecê e nem do
Rafa... Não tinha nome! Mas eu sabia de quem era,
quem me trancou aqui? A Carla!! Dizia assim:

VOCÊ SÓ SAIRÁ SE DESCOBRIR A CHARADA
O FILHO DO MEU PAI É O PAI DO PADRE, O QUE EU
SOU DO PADRE??
VOCÊ TEM 90 MINUTOS PARA RESOLVER, SE NÃO....
JÁ ESTOU COM O JOHN, QUEM VAI TE TIRAR DAI??
Pior é que eu nem sabia responder... E se o que
estivesse no bilhete fosse verdade, eu liguei para o
John, mas ninguém atendia, liguei para o clube que o
John foi para jogar bola
- Alô?
- Alô! O John Mahone está aí?
- Não moça ele saio a uma hora..
Eu desligo na cara do homem, estou preocupada, não
paro de pensar " O padre é meu irmão? Ou meu
primo? Meu tio? QUE SACO!! "
Já sabia que eu iria demorar mais que uma hora e
meia para descobrir, que droga, porque tipo, eu to
presa aqui, e só eu e o John temos a chave! Perai! EU
TENHO A CHAVE!!!! Só não sei onde ela está!

Eu revisei em todos lugares, todos mesmo!! Onde será
que está!....
JÁ SEI!!!! Embaixo do meu travesseiro! Eu peguei a
chave e quando eu fui colocar ela na fechadura, ela
não entrava, eu espiei pelo buraquinho, e, a Carla
estava sentada do lado da porta com um papel e uma
caneta, tinha um pedaço de papel na fechadura, só
tinha um buraquinho do lado do papel, empurrei com
a chave e o papel caio, a Carla foi espiar porque o
papel tinha caído, ela me viu e eu falei
- PERDEU BABY!!
Girei a chave e abri a porta, ela saiu correndo, mas
ainda tinha um problema... O John!!
Eu corri atrás dela, ela estava com um salto
ENORME, por isso não conseguia correr
- Onde ta o John!!?
- Calma, calma!! Eu te digo..
- ONDE!!??
- Ta trancado no banheiro...
- Eu não vou entrar no banheiro masculino!!

- É no feminino anta!
- Cala a boca!!
Eu corri para o banheiro feminino, só tinha uma porta
fechada, eu olhei por baixo, e, eram as chuteiras do
John!! Eu gritei
- AMOR?
- Sophia!!! Me ajuda, aquela retardada me trancou
aqui!!
- Tabem...
Eu consegui abrir!! VIVA!!
- Pronto John
- Obrigada!!
- Eu tenho uma surpresa para você!!
Levei ele até o quarto e mostrei o bolo que eu ﬁz
- Gostou!?
- Claro amor, mas está um pouco feminino!...
❤

O Alex!
Eu ainda nem contei como andam as aulas, porque
tipo, não acontece nada de mais...
Mas hoje aconteceu, eu estava na aula de bioquímica
com o John, e a professora falou
- Bom dia alunos, hoje temos um novo colega... Diga
seu nome e de onde veio.... Vamos não seja tímido!
Eu e John estávamos rindo da lula que iríamos
dissecar hoje, ela era tão engraçada que nem
prestamos atenção no falatório da professora....
- Meu nome é Alex e eu vim de Santa Maria
Ao terminar essa frase o John parou de rir do nada e
começou a encarar o aluno novo, então eu olhei
também porque eu não ia ﬁcar rindo sozinha igual a
uma retardada!
- Bom Alex, você já conhece alguém daqui?
Ele ﬁcou encarando o John com cara de " HAHAHA
EU VOU TE FAZER PAGAR MICO E DEPOIS VOU
ROUBAR SUA NAMORADA!! "
- A Sophia!

- Como vocês se conheceram Alex?
Eu olhei para ele com um olhar de " POR FAVOR ALEX
NÃO FAZ ISSO, EU NÃO TE INCOMODO NUNCA
MAIS!.... "
- Como nós nos conhecemos.... Agente era colega no
maternal...
O John olhou para ele com um olhar de " TA VENDO
MINHA MÃO, SE VOCÊ NÃO CALA A BOCA ELA VAI
TA NA SUA CARA!!!!! "... Tinha um bando de garotos
sentados perto dele, sabe, aqueles que são meio que
os BadBoys, então ele sussurrou para aqueles
garotos
- Já peguei!!
Eu olhei para ele com um olhar de vai toma no **!!! E
ele ﬁcou quieto...
Eu e o John já sabíamos que não iria ser fácil com o
Alex na escola, teríamos que sair em segredo, não
deixar ele ver que temos o mesmo quarto, não
ﬁcarmos perto dele e não poderíamos nos chamar de
amor perto dele....

No meio da tarde ele me mandou uma mensagem

Eu tirei print e mandei pro John!! Mas uns 2 minutos,
eu me arrependi, porque o John iria DELIRAR se visse
isso!!

Aí meu Deus o que eu ﬁz!!??.... Eu vou causar um
monte de problemas, não sei onde eu estava com a
cabeça quando eu ﬁz isso, e para ajudar, o John é
MEGA SUPER IPER ciumento!! Eu precisava excluir a
mensagem!
O QUE?!! ACABOU A BATERIA DO MEU CELULAR!!!
Ele demora umas 3 horas pra carregar! Cade meu
carregador? Ai não!!! Eu não acho o carregador!!! Fui
correndo pro quarto da Cecê pra pedir o carregador
dela emprestado, nós temos o mesmo celular ( é coisa
de amiga! )
A Cecê não estava lá, só a Carla
- Olá Sophia!
- Carla... Cade a Cecê?
- Ela foi no ACHADOS E PERDIDOS, ela perdeu o
carregador!
Serio? Também? Fui correndo para onde ela estava,
talvez meu carregador estivesse lá!
Quando eu cheguei lá a Cecê não estava.... Então fui
ate a caixa dos achados e perdidos, as coisas de dentro
da caixa estavam se mexendo, será que

tinha algum " espirito ", ou sei lá o que...
Eu falei bem baixinho, pra mim mesma...
- Sera que tem alguém ai? Ai meu Deus porque isso só
acontece comigo?
- Não se preocupe Sophia....
Eu dei um BERRO MUUIIIITTOOOO alto!! Até o
porteiro acordou, riscam na cara dele e ele não
acorda... Uma cabecinha pulou pra fora da caixa, era a
da Cecê!!
- Ah, oi Sophia!!
- Oi Cecê!!! Achou seu carregador?
- Sim!!
- Me empresta?
Antes de ela responder o John entra furioso pela
porta da secretaria
- Oi amor!
- Sophia agora não da, tenho que quebrar a cara de
alguém!!!!!!
- De quem? Ah não John, você não vai fazer isso!!!

- Vo sim!! Esse cara pensa que vai dar em cima da
minha namorada e não quebrar a cara? Ele ta muito
enganado!!
Eu corri atras dele, ele estava andando muito brabo!
- John não!! Se não você vai ser expulso!!!
Ele parou e virou pra mim, com uma voz muito
delicada ele disse
- Sophia, isso são coisas que você nunca vai entender...
- Eu entendo John!!! Você quer quebrar a cara do
Alex!!! E eu não vou deixar isso!! Ou você bate nele ou
agente termina...
Nunca pensei que fosse dizer isso.... Ele continua
andando em direção ao Alex, e eu, sento num banco ali
perto e começo a chorar... Nunca pensei que isso
fosse acontecer....
Fiquei olhando o John ir ate o Alex e quebrar a cara
dele... Espera, ele passou reto pelo Alex? Ele pegou
uma ﬂor do canteiro, ele foi caminhando ate a minha
direção, olhei para atras e tinha uma líder de torcida
atras de mim, ela ﬁcava enrolando o cabelo na

ponta do dedo, eu chorei ainda mais, porque acabamos
de terminar e o John já vai sair com outra? Mas não,
ele sentou do meu lado e disse
- Me desculpa amor, eu ando muito nervoso essa
semana.... Me desculpa.....
Eu ﬁquei um tempinho quieta e depois eu não disse
nada, só virei para ele, o abracei e dei um beijinho na
sua bochecha....
- Eu te amo!...
❤

Aceitar Ou Recusar??
Nesses últimos dias não aguento mais o John, ele ﬁca
reclamando toda hora sobre o Alex...
Esses dias ele simplesmente surtou, porque eu fui
falar com o Alex e ele me chamou e disse bem assim
- Ah é? Agora ﬁca de papinho com o Alex....
Ele falou com uma mistura de triste e uma de furioso
com ciúmes, não sei explicar mas quando ele falou
isso eu tive um pressentimento muito ruim, não sei
porque mas me deu, eu respondi ao John
- Nada disso John!!!!! Eu fui falar com ele sobre o
trabalho que o professor nos colocou juntos!!
Ele ﬁcou quieto por 1 minuto, ﬁquei calada também
quando escuto aquela voz bem baixinha dizendo que
tudo acabou....
- Acabou....
- Como assim John, não, por favor não faz isso comigo
John!!
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- Não Sophia, melhor nós darmos um tempo..... Vai
ser melhor assim, para nós dois!.....
- Mas... John por favor!!!
Ele saiu pisando ﬁrme no chão parecia um soldado
aqueles soldados que adoram irritar, sabe?
Eu fui chorando para o meu quarto.... Mas né já que a
***** mora junto comigo....
Nossa, eu não sei se ﬁco triste, irritada, com raiva ou
com pena de mim!!!! Eu nunca achei que isso fosse
acontecer... Estou com MUITA vontade de chorar...
Quando o John entrou no quarto eu estava deitada no
beliche de cima, onde era minha cama, com a cabeça
enﬁada por baixo dos travesseiros e com as mãos
também, ele chegou perto de mim e eu só estendi o
braço e ﬁz um sinal de oi
- Não vai me dar oi Sophia?
Eu falei com aquela voz de quando se esta em baixo de
uma pilha de travesseiros
- Não!
Ele ﬁcou quieto, tadinho.... Eu humilhei ele....

Eu vou correndo para o banheiro me apoiei na pia e
comecei a falar sozinha... Se passou uns 20 minutos,
ate eu ﬁcar sem assunto comigo mesma, ai sai do
banheiro e volto pro quarto, o John estava olhando TV
eu aproveito e falo pra ele:
- Serio John se cada vez que eu for falar com o Alex tu
for termi....
Ele nem deixou eu terminar!!! Que ABUSO!!!
- VOCE NAO ME ENTENDE SOPHIA!!!!!!!!!!
Ele falou aﬁrmando na minha cara e gritando, ate tive
medo...
Se passaram uns 7 meses que o Alex me chamou
para ir no cinema, depois ele me ligou, mas dessa vez
ele estava diferente, em vez de estar exibido estava
meigo e calmo
- Oi Sophia, quer ir ao cinema comigo pra relaxar e
tal?...
- Claro!! Que horas?
- Daqui uns 20 minutos?
- Ok Alex!

- Tá beijos, tchau!
- Tchau!!
Depois eu me arrependi, mas talvez tenha que sair
para esquecer os problemas!... Porque tenho que
aproveitar que o '' ciumento '' não está no meu pé!!!
No cinema o ﬁlme era muuuitoooo chato!!!!! O Alex
dormiu!!! kkkkkkk!!!!!! Ele já tinha tirado a carteira
de motorista, e me levou de carro para escola,
paramos num lugar... Eu já conhecia ele..... ERA A
PRACINHA QUE EU O O JOHN COMEÇAMOS A
NAMORAR!!!!
- Sophia... Você aceita namorar comigo?
Que abuso!! Ele me leva onde comecei a namorar e
quer que eu comece a namorar minutos depois do
meu rompimento?!!
- Ai Alex! Você é um fofo, mas eu ainda amo o John!
Quero ser sua amiga, nada mais!
- Mas Sophia....
- Alex vamos!!!
Chegamos no colégio, fui para o meu quarto e o John
estava me esperando com um buque de rosas
vermelhas...

- Oi Sophia!
- Oi!
- Onde você estava?
- Só pensando em alguns lugares, estou triste
demais....
- Sabe quando eu falei que deveríamos dar um tempo?
- Sim...
- Eu estava errado, não foi melhor pra ninguém!! Você
me conhece sim!!!! Eu quis bancar o durão... Se você
quiser, sabe, me pe...
Eu interrompi ele, eu sou assim!! Hahaha!!! Coisa de
família!!!
- Sim John!!! Sim eu te perdoo!!!!!
- Eu não ia dizer isso....
Meus olhos se encheram de lagrimas em um
segundo!!!
- Brincadeirinha!!!!!
- Ai John!!! Como eu te odeio!!!!!! Hahahahaha!!!!
- Hahahahahahah!!!!!!!

Eu corri para abraçar ele!!
Depois fomos ao parque, tinha um senhor que fazia
caricaturas, pedimos pra fazer uma nossa, ﬁcamos
um tempão PARADOS!!!! Mas valeu a pena!! Olha!!

Eu amei!!!!!! Acho que ele também!!!!
❤

Habilitação
Hoje de MADRUGADA a diretoria mandou uma carta
por baixo da porta de todos os quartos dizendo: Dia
18/7 ( quarta-feira ) todos os alunos do WFC irão
nciosa! Fui conferir o calendário para ver que dia era
hoje e adivinha! Hojtirar sua carteira de habilitação no
Carros E Cia. com o professor Alan. Atenciosamente a
diretoria
__________________________________________Meu
Deus!!! Eu vou poder dirigir!! Eu tenho um sono muito
leve então eu acordei quando acenderam as luzes do
corredor para entregar as cartas, quando o John vir
isso vai ﬁcar Louco! Eu estou tão ae era dia 10!! Tá eu
sei que falta uma semana mas pra mim dá tempo de
etudar MUITO pra sair bem no teste! Você deve estar
pensando '' ESTUDAR? Mas é só girar aquela coisa
redonda que se chama volante e pisar nos pedais! '' !!
Mas eu tenho que saber '' quais '' os pedais pra pisar!
E a lem do mais eu sou sou muito tímida, imagina
quando eu ﬁcar cara a cara com o professor!? Eu
procurei na internet o professor Alan da Carros E Cia.
e ele é um gatinho!! Nossa! Nunca

vou poder mostrar isso pro John! Se ele já ﬁca brabo
com o Alex, que é meu conhecido a anos, imagina
quando ele souber que eu acho o professor gatinho
sem nem conhecer ele!! Eu estou muito ANSIOSA
para o teste estou estudando á uma 3 horas, e o John
ainda nem acordou! Mas eu vou ir acordar ele
CANTANDO!!!!!!!!!!!!!!
- Acorda John
- Só mais um pouquinho mãe!!
- Que mãe o que!!
- Ah bom dia Sophia!
- Bom dia!!
E eu já disse sem esperar ele responder!
- Nós vamos dirigir!!
-Que legal!!
- Eu sei!!!
- Quando vamos fazer o teste?
- Dia 17
- Nossa!! Falta pouco!!
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Eu e ele ﬁcamos conversando por horas....
Ele falava sobre como queria um carro Uno
vermelhinho para me levar pra onde eu quiser porque
eu no trânsito seria um desastre!!!
- Você vai ser um desastre!!
- Cala a boca John!!!!!!
- Não
- Esse carro que eu quero!!
Mostrei pra ele uma foto da internet

- Isso é um conversível John!!
Ele ﬁcou de queixo caído
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- Isso deve custar 10 milhões de reais!!!!
ﬁquei quieta, as 10:00 horas liguei pra minha mãe, eu
tinha que avisar pra ela que eu iria dirigir e depois que
eu ia contar meu dinheiro pra ver se vou precisar que
ela me ajude, ela disse que tudo bem!
Falta só uma semana para o teste e o John está, tipo,
'' tanto faz Sophia '' eu estou muito animada!!
O John me ensinou a fazer um coelhinho com as
teclas do computador, pra me acalmar, sabe, vou
tentar fazer aqui...
( )( )
( • • ) UAU!! Um coelhinho!! Depois que eu ﬁzer o
teste eu volto!!
Se passou 1 semana e eu ﬁz o teste e PASEI!!!!!!!!!!
Isso é super incrível!!! UHUUUU!!!!!!! O John ﬁcou
preocupado comigo dirigindo mas eu não to nem aí pra
ele!!
- Meu Deus Sophia, só sai comigo junto!! Se não tu vai
sair destruindo todaaaaaa cidade!!
- Para John!! Se eu passei então eu posso!!!

- Ok Sophia, ok!!...
❤

Símbolos....
Eu estava indo ate a maquina de refrigerante e tinha
um papel em baixo da porta, não tinha nada escrito,
apenas meu nome e uns símbolos, muito estranhos...
Eram assim:

⍆⎈⌓ ♞ ♘
Talvez o Rafa saiba o que são, eu fui ate o quarto dele
e bati na porta
- Quem é?
Disse uma voz estranha... ERA AQUELA VOZ QUE ME
PERTURBAVA!!!!!!!
- A Sophia, amiga do Rafa!!
Ele abriu a porta... Quando eu vi não era '' ele '' era ''
ela ''!!!
- Ah... Oi, o Rafa esta?
- Não ele foi pra aula de química!
- Ok, valeu!..
- Falou!

Que saco... Ele só vai voltar as 18:00!! Vou tentar
sozinha...
⍆ : Ir
⎈ : Praça
⌓ : Por do sol
: Estatua
♞ : Cavalo preto
: Trocar
♘ : Cavalo branco
Ir praça por do sol estatua cavalo preto trocar cavalo
branco? Não ent..... Já sei!!!!! Eu tenho que ir na praça
ao por do sol e trocar as estatuas de cavalos!!!
( Procurei na internet!!!! ) Eu fui até a praça, e
adivinha! Não tinha estátua de cavalo porcaria
nenhuma!!! Só uma criança com dois cavalos de
brinquedo perto de uma estátua... Chamei o John pra
me ajudar e ele foi
- Deve ser porque ainda não é o por do sol!..
- Verdade!!! Vamos esperar e aproveitar enquanto ele
não se põe!!

Sentamos em um banco e começamos a conversar...
Pouco antes do sol se por, lá estávamos eu e John,
sentados em um banco na praça, ate ai tudo bem...
Todos que estavam lá eram casais, e ﬁcava meio
constrangedor por que TOODOS estavam se beijando e
eu e o John só conversando....
Ufa!!!... O sol já se pos!! Fomos caminhando por toda
praça, e nenhuma estatua de cavalo... O John achou
dois bonecos de cavalos, um preto e um branco, como
não tinha nada para fazer só trocamos os cavalos de
preto e branco para branco e preto, não fazia muito
sentido mas era a única opção, né?
Sentamos ( de novo ) em um banco sem falar nada, só
olhando para os cavalinhos, de repente um pozinho sai
por cima dos cavalinhos, parecia glitter rosa.... Eu
senti uma coisa estranha.... Parecia que eu estava, sei
lá, mas me deu uma vontade de beijar o John! Eu
nunca pensei nisso, mesmo agente tendo 11 meses (
sem contar os 37 minutos que ﬁcamos separados ),
nós nunca nos beijamos, e não queremos fazer isso!!

Eu ﬁquei entediada e peguei uma caneta e um papel
da minha bolsa e desenhei alguma coisa sem
sentido.... Era uma câmera meio doida....!

O Show

❤

Esses dias a diretora foi na minha turma para avisar
que teria um show e que um dos alunos iria cantar,
ninguém se manifestou mas eu senti uma coisa, mas
sei la sabe nem dei bola... Se passaram 1 dia e o John
veio me falar
- Eai Sophia?
Sempre quando o John vem com esse '' EAI '' è porque
tem algo que eu não vou gostar nem um pouco..
- O que houve John?
- Calma Sophia..
- O QUE ACONTECEU EM JOHN FAALA LOGO!!
- CALMA SOPHIA!
- JOHN EU ESTOU CALMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Eu vou cantar...
- Cantar a onde John?
- Na quele show que ia ter aqui na escola sabe...

- JOHN MAHONE EU NÃO ACREDITO!!!!!! VOCÊ
SEMPRE ESTRAGA JOHN? TU NÃO TINHA QUE
CANTAR!!!! TU SABE MUITO BEM QUE TU NÃO
SABE CANTAR NO CHUVEIRO TU BERRA!!! AGORA
VAI ME DIZER QUE É UMA MÚSICA DE AMOR PRA
MIM!!!??? SÓ FALTAVA ESSA!!!
- sim...
Ele disse bem baixinho...
Chegou o dia do show e o John tava la em cima do
palco e me deu uma raiva, cantou beeeem
desaﬁnado!!
EUUU TENHU-U-U UHUUU UM TISSOURU QUE É A
MINHA SOPHIA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-AUHHUUHUU
Eu gritei porque ele falou '' TISSOURU '' e
''
TENHU ''
ao em vez de falar tessouro e tenho...
Eu sai daquele show que nem show era... Fui para o
quarto arrumei minhas malas com minhas roupas e
tudo deixei um bilete ao John...

Eu sei que não foi por mal, mas vou ter que ir morar
com a Cecê por um tempo, até que a vergonha
passe..... Obrigada te ❤
Quando o John chegou no quarto ele viu o bilhete leu
e foi correndo para o quarto da Cecê....
Ele entrou no quarto e começou a gritar
- Sophiiiiiaa!
Eu estava escondida em baixo da cama, ele não me viu
mas dai eu sai e falei
- John que vergonha eu passei!!
- Me desculpa Sophia porfavor eu ﬁz sem pensar vou
convessar.....
- O que John?
- Eu que planejei o show, pedi para a diretora fazer o
show para eu cantar para você,pensei que iria gostar
mas vi que estava errado, já que tu se importa mais
com oque os outros vão falar do que eu fazer para
você.....

Nós dois ﬁcamos quietos um tempão,se encarando,
um olhando para o outro, eu sabia que aquele era o
momento ideal para agente terminar, mas eu não
queria, então não disse absolutamente nada e ele
também não.
- Sophia se continuar assim temos que terminar, acho
que tou aﬁm de outra!
Quando ele falou outra caiu uma lagrima do meu olho
eu estava ali parada olhando para ele vermelha ele so
me olhou e terminou a frase
- Acabou
- John....
- Sophia eu nunca queria acabar contigo, eu menti não
tou aﬁm de outra so tou aﬁm de você vamos fazer as
pazes?
Eu ﬁquei quieta so falei bem baixinho
- Sim
Ficamos só se olhando, derrepente ele chegou mais
perto, eu também, depois de nos encararmos por
minutos agente pegou coragem e se '' BEIJAMOS ''

